
 
 

akademický rok 2015/2016, letní semestr 
- 16.175 vyplněných dotazníků 
- dotazníků  na předměty 15.054, z toho slovních komentářů 5.386 
- pedagogové zareagovali na 558 komentářů, skryli 19 komentářů 
- samotní studenti dobrovolně skryli 467 komentářů 
 
Údaje o celkovém počtu dotazníků jsou nižší než v zimním semestru, i tak ale poskytují dobru výpovědní hodnotu; + 
trvá zároveň, že počet slovních komentářů je cca třetinový. Počet komentářů skrytých pedagogy je pod 20. 
 
 
OBECNÉ/OBOROVÉ OTÁZKY: 

OTÁZKA POČET 
ODPOVĚDÍ 

KOMENTÁŘE - SHRNUTÍ 

Pokud jste již skládali zkoušku z cizího jazyka v 
Jazykovém centru, nakolik odpovídal průběh zkoušky 
tomu, jak jste byli o zkoušce fakultou předem 
informováni? Ověřila podle Vás zkouška znalosti, které 
budete v akademické sféře potřebovat? 

645 Rozptyl odpovědí studentů byl široký, JC k němu podalo 
v podstatě disentní stanovisko, kdy upozornilo na příliš „staré“ 
komentáře k aktuálně již změněným věcem. Odpovědi studentů 
byly vyhodnoceny pro plánovanou reformu společného základu, 
konkrétně k úpravě podoby atestace z cizího jazyka 
http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-
studium/reforma-spolecneho-zakladu/    

Jak jste spokojeni s fungováním knihoven FF UK? Na 
jaké problémy případně narážíte? Jakou máte 
zkušenost se zaměstnanci knihovny, dokáží Vám 
pomoci a poradit? 

952 Připomínky studentů k fungování různých knihoven fakulty 
souhrnně, obsáhle a strukturovaně okomentovalo vedení KJP a 
své vyjádření příkladně zveřejnilo na webu 
http://www.ff.cuni.cz/2016/07/ctenari-se-ptaji-knihovna-
odpovida-vysledky-evaluace/  

Jak jste spokojeni s fungováním sekretariátu Vaší 
katedry nebo ústavu? Na jaké problémy případně 
narážíte? 

1.081 V převážné míře studenti psali vyjádření kladná, s výjimkou 
KPED, kde se hromadily výhrady podobného druhu, jaké i 
v průběhu posledních let registrujeme na SO. Nejvíce ohlasů 
z oborů na ZS KPSY (80), dále ÚISK (52), KSOCP (49),  ÚČLLV-
UČJTK (39), ÚFaR (38), ÚDU (36) KANPR (35) či AA (34). Konkréta 
jsou v gesci vedoucích ZS, automaticky předáno v rámci aplikace. 

 
 
 

akademický rok 2015/2016, zimní semestr 
 
- celkem 19.502 vyplněných dotazníků 
- dotazníků  na předměty 18.2856, z toho slovních komentářů 5.642 
- pedagogové zareagovali na 442 komentářů, skryli 28 komentářů 
- samotní studenti dobrovolně skryli 698 komentářů 
 
Údaje o celkovém počtu dotazníků jsou v trendu výsledků hodnocení zimního semestru a počet slovních komentářů 
je, jako obvykle, cca třetinový. Počet komentářů skrytých pedagogy se pohybuje mezi 20 a 40. 
 
 
 
OBECNÉ/OBOROVÉ OTÁZKY: 

OTÁZKA POČET 
ODPOVĚDÍ 

KOMENTÁŘE - SHRNUTÍ 

Využíváte služeb „Bistra Bazaar“ v hlavní budově FF UK 
na náměstí Jana Palacha? Napište, prosím, s čím jste 
zde spokojeni, co vám naopak vadí a co byste zde 
rozhodně chtěli změnit. 

1.175 Odpovědi jsou pestré a všeho druhu. Čtvrtina lidí píše, že služeb 
nevyužívá, dále následují ohlasy jak pozitivní (skvělá káva! Skvělá 
jídla!), tak negativní (ty nakonec v jemné převaze). Agendu řešil 
s provozovatelem Bistra nad konkrétními odpověďmi pak 
tajemník fakulty. 

Zajímá nás zpětná vazba od studentů prvního ročníku. 
Napište nám, prosím, co pro vás při začátku studia na 
FF UK bylo nejobtížnější – a v čem by podle vás fakulta 
nebo vaše katedra či ústav mohla začínajícím 
studentům více vyjít vstříc. (V odpovědi, prosím, 
uveďte katedru či ústav, kde studujete.) 

266 Z různorodých odpovědí jako společné – ne však převládající – 
téma vystupuje složitá orientace v budovách FF UK a 
komplikovanost SISu. Řešeno v rámci vedení, leč v mantinelech 
FF – např. v rámci SIS – neřešitelné. 
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Zajímá nás zpětná vazba od studentů prvního ročníku. 
Napište nám, prosím, co pro vás při začátku studia na 
FF UK bylo nejobtížnější – a v čem by podle vás fakulta 
nebo vaše katedra či ústav mohla začínajícím 
studentům více vyjít vstříc. (V odpovědi, prosím, 
uveďte katedru či ústav, kde studujete.) 

105 Z různorodých odpovědí jako společné – ne však převládající – 
téma vystupuje komplikovanost SISu, zejména pro nastupující 
studenty NMgr. z jiných škol. Řešeno v rámci vedení, leč 
v mantinelech FF  – např. v rámci SIS – neřešitelné. 

 
 
 


